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HU R SKALL EN BIOGRAFREFORM KUNNA 
BLI EFFEKTIV?

ed en viss enstäm m ighet, för att icke säga enform ighet, hafva spe
ciellt skolsakkunniga m yndigheter och korporationer m. fl. betygat, 

att biografväsendet, som bort stå i undervisningens och den sunda veder
kvickelsens tjänst, innebär afsevärda faror för barn  och ungdom  och 
att det är nödvändigt att snart vidtaga åtgärder, som på ett effektivt 
sä tt inskränka dessa faror. D etta är konten tan  af flertalet u tlå tanden , 
om  inkom m it som svar å ett i biograffrågan a f  Folkskoleöfverstyrelsen 
u tsänd t cirkulär. D äri hette det bl. a. m ed utgångspunkt från ett
y ttrande af Stockholm s fo lkskoledirektion:

D irek tio n en  u tta la r  såsom  sin e rfa renhet, a tt  b io g rafv äsen d et i v issa  h ä n se 
en d en  sk ad lig t in v erk a r på  den upp v äx an d e  u n gdom en , och  a n se r å tg ä rd e r  
b ö ra  v id tag as till v in n an d e  a f  fö rb ä ttrin g . I s å d a n t afseende  h än v isa r d irek tio n en  
till läm p lig h e ten  a f  a tt  en u p p ly sn in g ssk rift rö ran d e  b io g rafe rn a  blefve u tgifven 
för u td e ln in g  till fo lksko lebarnens fö rä ld ra r och m ålsm än, a tt  en  ä n d rin g  i nu 
gä llande- fö rfa ttn in g  a n g åen d e  b iog rafv äsen d et v id toges, hv arig en o m  å ld e rn  för 
bev is tan d e  a f  b iog raffo restä lln ingar, a fsed d a  för vuxna, höjes från  15 till 18 år, 
sa m t a tt  rä tte n  a tt  o rd n a  biografiföreställn ingar b eg rän sa d e s  genom  a tt  b in d as 
vid v illkor, som  erb jö d e  vissa  g a ra n tie r  för g o d a  förestä lln ingar.

F o lksko leö fversty re lsen , som  an se r den  a f S tockho lm s fo lkskoled irek tion  till b e 
a k ta n d e  fram stä lld a  fråg an  v a ra  a f  a llv a rlig as te  in n ebörd , finner sig  b ö ra  i sin
m ån  söka  b id rag a  till en  n ä rm a re  u tred n in g  a f  b e rö rd a  m issfö rhå llanden  och
till å s tad k o m m an d e  a f  så d a n a  å tg ä rd er, som  k u n n a  befinnas m öjliga  och läm p 
liga  för d essa  m issfö rhå llandens m in sk n in g  e ller a fh jä lp an d e . T y d lig t är, a tt 
h v a d  som  i den  fö relig g an d e  fråg an  k a n  k o m m a a tt  å tg ö ra s  m åste  ä g a  stö d  i 
en  väl b e s ty rk t e rfa ren h et be trä ffan d e  b io g rafe rn as in fly tande  p å  un g d o m en  
och i en  b lan d  dem , som  d e ltag a  i d e t o ffentliga u p p fo s trin g sa ib e te t, jäm fö
relsevis a llm än t fö rek o m m an d e  m en in g  om  behofvet a f  sä rsk ild a  å tg ä rd e rs  
v id tag an d e.
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Det hade varit af stort värde, om' i såväl cirkuläret som svaren begreppen 
nöjesbiograf och skolkinematograf närmare preciserats. Frågeställningen 
synes nu något oklar. Detta har i sin tur återverkat på många af svaren, 
som otvetydigt visa, att man icke fattat att det här gällt icke ett omska
pande af nöjesbiografen till skolkinematograf,1 utan att dels höja den 
allmänna biografkulturella nivån, och dels skapa förutsättningar för ett 
pedagogiskt utnyttjande af värdekinematografiens resurser.

Då jag under många år sysslat med hithörande studier, samt år 1912 
i »Det nya Sveriges» septemberhäfte framlade ett första förslag till 
praktiska åtgärder i form af en filmförmedlingscentral för skol- och värde- 
kinematografi, ber jag i all anspråkslöshet få göra ett inlägg i diskus
sionen med anknytning särskildt till ofvannämnda senare punkt.

Från hvilka synpunkter kan man då inrikta ett arbete till främjande 
af den s. k. värdekinematografien? Att ett sådant arbete är i hög grad 
nödvändigt har redan framgått af cirkulärsvaren, och följande statis
tiska uppgifter torde ytterligare ha en del att säga.

T yskland t. ex. hade 1912 c:a 2800 biografer. Genom den å  m ånga p la tse r 
uppburna biografskatten har m an kunnat fastställa, a tt hvarje bio i m edeltal be
söks af 450 betalande personer per dag. A f hvarje film tillverkas och försäljas 
i medeltal 65 kopior; hvarje kopia h a r en m edellifslängd a f 30 driftveckor. D å 
i allm änhet biograferna icke byta program  m er . än en gång i veckan, så visas 
de 65 kopiorna af genom snittsfilm en i 65 gånger 30 =  1950 olika biografer, hvar- 
dera under en veckas tid. Om m an räk n ar m ed ett biobesök i veckan af 
den betalande stam gästen, så växla dagligen de ofvannäm nda 450 besökarne, hvaraf 
följer, a tt m an pro b iograf och vecka får räk n a  m ed 3,150 olika personer. D e 1950' 
biograferna, hvilka i genom snitt visa sam m a film en hel vecka, visa denna så
lunda för 1950 gånger 3,150 besökare, en publik på 6,142,500 personer. H vilket in 
nebär att hvarje genomsnittsfilm , hvarje sk räpdram a skådas af m er än 6 miljo
ner m änniskor och äfven på öfver 6 miljoner m änniskor utöfvar sitt inflytande. 
De flesta af dessa dram er äro em ellertid icke genomsnittsfilms, de äro »slag
nummer», »W eltschlager», »Sensationskassenschlager», hvilka ingen verkligt duk
tig biografägare låter gå sig ur händerna. Och dessa slagnum m er tillverkas- 
och spridas icke i 65 u tan i 100 och flera kopior, skådas sålunda icke bara
af 6 utan ai 8 till 10 miljoner m änniskor. F ör de rik tig t stora slagnumren,,
de s. k. hel- & tvåtim m esdram erna, får man beräkna m er ändå.

Melini, en af filmfackets m est erfarne män, anser a tt hvarje A sta Nielsen-film har 
sina 13 miljoner åskådare. Ingen vill väl m issunna den energiske affärsm annen 
en sådan jättefram gång. Men för folkbildningsvännen ställer sig dock saken 
annorlunda. Svindlande inför dessa fakta griper han sig för p an n an : tänk, hvar 
dag, hvarje endaste dag på året, ser 20 å  25 nya filmer födas. M ed för hvarje 
film i genom snitt en daglig publik på 6 millioner vuxna och barn, gör detta 
årligen 20 X 365 X 6 000 000 åskådare. D et är onödigt a tt fixera antalet, 
sum man är lika fabulös.

Lägg härtill a tt den utdelning, som vissa biograffirm or kunna stå ta  med 
belöper sig till 50, ja , 70, 90 och t. o. m. i e tt mig bekant fall till 200 %. E n
film betitlad Jesu lif kostade i fram ställning 500,000 fr. K opiorna inbragte
tillverkaren enbart i A m erika på några få dagar 750,000 fr. Quo Vadis, som 
i tillverkning ryktesvis säges hafva betingat ett pris af 1 V2 mill. lire, inbragte

1 E tt öfverskattande af lärofilmer på biografer kan  utm ynna i ett tillstånd a f
pseudobildning, som är m inst lika farligt för verklig kultur som film dram ati
ken med alla sina osunda utväxter.
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redan första veckan 750,000 lire i ett enda land, oberäknadt de summor, som i de 
öfriga länderna betalades för monopolrätten, för att nu dröja vid dessa exempel.

Hvad läro- och de vetenskapliga filmernas framställning beträffar, så 
hafva äfven de kostat stora summor, men ingalunda jämförliga med 
dem  som nedlagts på sensationsdramerna. Hvarför man icke här slagit 
på den stora reklamtrumman torde i fortsättningen framgå.

Och af dessa filmer äro 80 %  inspelade =  dramer, däraf 22 %' 
humoresker, 10 %  naturfilmer och resten s. k. aktuella (1913). Äro 
icke jämfördt med detta de 194.802 band god litteratur som 1911 det 
Tyska Folkbildningsförbundet (Die Gesellschaft fur Verbreitung von Volks- 
bildung), ofvannämnda statistiks uppställare, sände ut som bärare af kul
turen bland det tyska folket, att likna vid en droppe i hafvet? Om en 
bok här hemma går ut i fem upplagor tycker man redan att det är 
mycket, men hvad är det mot filmens räckvidd och förmåga af intrycks- 
fuli verkan? Kunde man redan med dessa 1912 tillgängliga siffror för 
ögonen ännu ett ögonblick tvifla på om värdekinematografiens effektiva 
omedelbara främjande är af nöden? Tack vare statens biografbyrå kunna 
vi numera statistiskt regelbundet följa vår biografutveckling i den mån 
detta ligger inom censurens räckvidd och befogenhet att kontrollera. 
Och för hvad man från in- och utländskt håll anser sig kunna bjuda 
vart folk och hvad allmänheten håller till godo med är denna statistik 
alldeles särskildt belysande. Härtill kommer den icke minst ur folk- 
psykologisk synpunkt intressanta inblicken i hvad man, i vårt sam fa ttig t 
utskrikna land, anser sig kunna kosta på ett enda af sina nöjen. Det 
ä r  icke mindre än 8 millioner kr. (lågt räknadt); den planerade nöjes
skatten beräknas ju också afkasta för biografens del inemot 2 mill. kr.

Om jag till sist nämner att man ända tills år 1915 kunde få hyra 
skolfilm från 1 1/a öre pr meter till högre och 15 å 20 kr. pr dag, 
medan man kan tjäna 5,000 mark i hyra, för att taga ett färskt exempel, 
genom att på lika lång tid och på samma lokal visa ett större sensations- 
drama, ja, då förstår man ändå bättre, att en vanlig skolfilm i längd 
varierande mellan 55—^200 meter icke föranleder biografbranschen till 
några öfvermänskliga ansträngningar.

H äraf inses till fullo, att vägen till skolfilm endast kan leda öfver det 
exakta beviset för dess varaktiga rentabilitet. Branschen kommer aldrig 
a tt tillmötesgå reformvännernas anspråk annat än undantagsvis, förrän 
den får full garanti för att de filmer reformvännerna kräfva kunna bli 
en om än ej lysande, så dock varaktigt god affär.

Nu kan ju någon invända, att inom en stor affär kan icke allt gå 
lika bra, det ena får hjälpa upp det andra. Utan tvifvel, bara med den 
skillnad, att inom filmbranschen har man hittills icke behöft belasta sin 
budget med nämnvärda förluster af detta slag. H ar man icke förty gjort 
det, så har det varit af det skälet, att folkbildningen ansetts vara en 
utmärkt skylt. Något, som bl. a. biografkongresserna ådagalagt med en 
tydlighet, som icke lämnar något att önska öfrigt.



314 H ur skall en biografreform kunna bli effektiv?

Mycket har skrifvits om att de tills för några år sedan fabricerade 
s. k. »lärofilmerna»1) långt ifrån alltid förtjänade detta namn. De voro 
hufvudsakligen tillverkade för biografernas blandade publik. H äraf de 
dessa filmer ofta vidhäftande »teatergesterna», hvilka emellertid visst 
inte alltid behöfva vara något fel från pedagogisk synpunkt sedt, och 
väl i de allra flesta fall af en duglig lärare genom utläggningen af äm
net torde kunna bortelimineras. Oberoendet af filmmarknadens kraf i detta 
hänseende är emellertid värdefullt, emedan det utesluter möjligheten af 
kompromisser. Dessa s. k. lärofilmer torde emellertid redan nu endast 
behöfva tillgripas som nödhjälpsutväg. Ty efter hvad jag har mig bekant 
ha fyra utländska firmor i mindre skala helt och hållit specialiserat sig 
på skol- och värdekinematografi under sakkunnig medverkan. En af dessa 
lofvade mig redan 1912 att på maximum en månad leverera hvilken 
skol- eller vetenskaplig film, som önskades, blott den ej var beroende af 
säsong eller sådana processer, hvilka fordra en viss tid för att kunna 
fullföljas till för filmen lämplig form. Hvilket erbjudande äfven torde 
beaktas mot bakgrunden af svårigheten att hos de vanliga filmuthyrarne 
erhålla film som cirkulerar eller redan slutcirkulerat. Filmagenternas 
intresse sträcker sig nämligen i allmänhet icke utöfver det antal »veckor», 
som filmen beräknats löpa. Att sedan å bestämd tid tillrättaskafta den
samma är förenadt med stor möda och extra kostnader, om det ens går alls.

Jag haller sålunda före, att de 10 X  naturfilmer, hvilka ännu så sent 
som 1 9 1 4  uppgåfvos utgöra totaltillverkningen, i icke ringa grad till 
antalet ökats, fast man icke så noga har reda på hur stort det i själfva 
verket är. Detta beror för det första på, att detta slags värdekinemato
grafi ej alltid utbjudes på de centralställen —  sådana finnas ej heller 
öfverallt — , där film för den vanliga biografmarknaden salubjudes. För 
det andra förmodar jag, eftersom intet afhörts, att kriget afbrutit de 
stora tyska och österrikiska registreringsverken af ständigt tillgängliga 
(arkiverade) skolfilmer från hela världen, hvilket arbete påbörjades 1 9 1 2 . 
(Jag afbröt pa grund af sjukdom mitt eget af c:a 500 kinematogram 
bestående kortregister, som jag okunnig om det andra börjat upplägga 
samma år.) Till sist hafva filmfirmorna alltmer insett behofvet af kata- 
loger —  utom de gamla vanliga veckofilmlistorna. Dessa branschkatalo
ger äro dock för »reformen» ur mer än en synpunkt af föga värde 
utan personlig och fackkunnig pröfning af materialet. Att en sådan till 
en viss grad genom censurens personligt älskvärda tillmötesgående står 
allmänheten tillbuds, torde ej vara allmänt bekant.

Man kan sålunda säga, att för att tillfredsställa skolornas behof inom 
exempelvis ämnena geografi, kulturhistoria, etnografi, biologi, teknik och 
religion —  således af värdekinematografi —  finnes mer än nog, under 
förutsättning att man, i förväntan på att det rent svenska filmförrådet 
ökas, hufvudsakligen använder filmer af utländsk fabrikation.
'E t t  utförligare ingående på ämnet i min inom kort utkommande bok »Kine- 
matografen — lifsskildraren».
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Men äfven om vi måste gynna utländskt, så bör detta icke nu af- 
skräcka oss från att göra något själfva. H är är ett tillfälle till fram
manande och stödjande af egen industri i skapande af nya nationella 
värden, som, därom är jag fullt och fast öfvertygad, skola finnas att tillgå, 
så fort reformen hunnit undanstöka de för deras i bruk tagande nödfga 
förberedelserna, och vill mot förmodan ej vår svenska bransch göra något, 
finnas utvägar tillräckligt för att taga saken i egna händer.

För att göra befintligt material tillgängligt, på samma gång som en 
kraftig produktion af nya värdefilmer främjas, behöfves emellertid enligt 
min asikt en fran all slags spekulation och vinningslystnad fri central film- 
förmedlingsinstitution.

Biografindustrin behöfver, för att fa en rätt uppfattning af pedagogernas 
önskemål och villkor i fråga om skol- resp. värdekinematografien, följande 
af en sådan institution hos resp. undervisningsanstalter etc. infordrade upp
gifter: a) films och materialåtgång, beräknad efter de ämnen, vid hvilka 
filmdemonstration skulle kunna komma ifråga, b) filmens frekvens och 
mpassmng 1 respektive skolplaner, lämpliga antalet filmmeter per lektion, 
klass- eller gruppundervisning och därmed sammanhängande apparatinstalla
tioner m. m. c) antalet undervisningsanstalter etc., hvilka för framtiden 
kunde tänkas ifrågakomma såsom kunder, m. fl. härmed i samband 
stående frågor.

Som erfarenheten visat är det myndigheternas deciderade ställnings
tagande, som är det allena utslagsgifvande, det enda som kan förebygga 
ett oerhördt slöseri med pengar och krafter, för i stort sedt och förhållan
devis klena resultat. En af myndigheterna utsedd permanent kommission 
t. ex. som underafdelning till Statens Biografbyrå, med officiell befogenhet att 
utvidga sm nuvarande mera privata upplysningsverksamhet och som endast 
äger syssla med detta spörsmål, det är h vad som behöfves och det med 
allra första. Ty filmindustrien äger inga förutsättningar att kunna öfver- 
blicka och följa med hithörande kraf utan tillgång till en dylik special
utbildad kommission eller afdelning inom folkbildningsväsendet —- specialut
bildad i den mening, att den utom egna metoder och arbetsbetingelser 
känner de för branschen egendomliga arbetsmetoderna och är samman
satt af pedagoger och. andra, hvilka i sina personligheter förena idealitet 
med affärsduglighet och vidsynthet samt stark vilja till handling och energisk, 
tålig, målmedveten samverkan. Det gäller, som man ser, att samman
smälta ideella och materiella intressen af till det yttre mycket oförenlig art.

Till starten skulle jag vilja föreslå en tillfällig biografskatt (eller af 
den planerade nöjesskatten) af 1 å 2 öre pr biografbesökare. Om icke 
alla beräkningar slå fel, skulle centralförmedlingen efter c:a 3 år kunna bära 
sig själf.

*

Det gäller nu mera än någonsin att vi fråga oss: af hvad art skall 
det kulturinflytande bli, som kinematografien kommer att utöfva, och hvad
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skall en eftervärld kunna afläsa om vår tid  hos de fram ställningar a f  
detta  slag, som i hvarje fall m ed stor sannolikhet i rä tt stor m ängd 
kom m a att tillvaratagas? F ör hvilka värden skall denna bildsam ling 
blifva ett uttryck? Skall den m ånne blifva till e tt klart, sannfärdigt och 
tydligt bevis för ett stigande intresse beträffande vår natur, vårt folk, 
för våra svenska seder och bruk, för våra undervisningsanstalter och vår 
folkbildning, för allt hvad värdefullast i lif och handling rö rt sig om 
kring oss?

Vi hoppas a tt innan kinem atografien tryckt en djupare prägel på vårt 
folk, så skall den ha nått denna utveckling i sund riktning. D etta  hoppas 
och önska vi, icke m inst för den ungdom s skull, som m ed sädan entusiasm 
m ottagit denna bilderbok ur det lefvande lifvet, och som en gång skall 
bli bärare och alstrare af en kultur, rikare och renare än vår.

Men förhoppningarna böra hvila på reella g runder, positivt främ jande 
verksam het framför allt. Jag  är förvissad om att de så kom m a att göra 
om m an nu  ta r steget fullt u t och m ed begäran om m edverkan i berörda 
syfte vänder sig till alla folkbildnings- och ungdom sinstitutioner, alla de 
grupper a f  svenskt närings- och kulturlif, för hvilka ett sundt handhaf- 
vande af vår tids mest verklighetstrogna och liffulla fram ställningsm edel 
är en viktig angelägenhet. M åtte Sverige äfven här, liksom ifråga om 
vår i u tlandet som m önster betraktade rikscensur, blifva föregångslandet.

D a g m a r  W a l d n k r
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